ADULTS
España se escribe con E de Endeudamiento – José Mª Gay de Liébana
[336.3 Gay]
L’autor explica en aquest llibre bona part dels mals econòmics i financers que
castiguen Espanya, analitzant finances públiques i privades, plantejant
interrogants i proposant respostes argumentades.

La fruita:
quan, per què, com, qui, on – Montserrat Corderroure,
Antonieta Barahona, Pilar Senpau [641 Fru]
El llibre mostra de manera didàctica com educar en el consum de la fruita als nens a
través de la pròpia família. Explica per què és tant important consumir fruita, indicant
estratègies i receptes fàcils i divertides per fomentar l’hàbit saludable de menjar fruita.

Joan i Ramon Bellmunt – [77(Bel) Joa]
Aquest és el nou volum de la collecció “Els nostres fotògrafs”, que inclou una selecció de
140 imatges de Vilanova i la Geltrú dels anys 1950-1970 extretes d’un fons de més de
14 mil fotografies que l’Arxiu Comarcal del Garraf va ingressar l’any 2009 gràcies a la
donació de la vídua de Ramon Bellmunt.

El cineclub de Meryl Streep – Mia March [N Mar]
Cada divendres es reuneixen quatre amigues per veure pellícules de Meryl
Streep. Inesperadament acabaran compartint secrets, parlant hores i hores i
posant en dubte allò que creien saber sobre elles mateixes, la vida i l'amor. Amb
pellícules de fons, les quatre descobriran qui són en realitat i què volen de veritat

Cinder – Marissa Meyer [N Mey]
Quan la Cinder coneix a Kai, el príncep de Nova Pequín, el món és un caos. Una
plaga causa estralls i els científics busquen una vacuna. En infectar-se la seva
amiga anirà a l'hospital per participar en les proves mèdiques que fa un misteriós
doctor i de les quals ningú n'ha sortit viu. Per sorpresa de tothom ella se'n surt ...

Lo Mejor de mí – Nicholas Sparks [N Spa]
El 1984, mentre anaven a l'institut, l'Amanda i en Dawson s'enamoren tot i
pertànyer a estrats socials diferents. Amb tot, una vegada graduats una sèrie de
fets els duria per camins oposats. Ara, 25 anys després, es retroben al funeral
d'en Hostetler, que havia encobert i protegit la seva història d'amor adolescent.

INFANTIL
Punxaguda – Joan Pons i Tònia Coll [I* Pon]
Punxaguda és un eriçó molt petit i molt poruc que es veu obligat per la manada a
enfrontar-se tot sol a la serp llarga, pudent i sorollosa que divideix el seu territori
i que s’ha empassat un munt d’eriçons exploradors. Eriçons que buscaven sense
sort la zona dels Vergers de l’altra banda on hi ha els aliments més saborosos…

Però papa! - Mathieu Lavoie i Marianne Dubuc [I* Lav]
És hora d’anar a dormir i el papa mico està disposat a posar els seus fills al llit,
però és tant despistat que s’oblida dels pijames, del petó… fins i tot del llit! I quan
per fi els nens ho tenen tot a punt resulta que s’ha fet de dia! Ai, quin pare més
despistat, haurà de fer una llista amb les coses que es fan abans d’anar a dormir.

La puça russa - Gemma Martí O’Toole i Noemí Villamuza [I* Mar]
La Polina és una puça, l’estrella del circ d’en Penkov, un patró malcarat i que
maltracta els artistes. Ningú se salva de la despòtica direcció: malabaristes, mag,
pallassos, trapezistes... Tampoc l’estrella del circ, la Polina que, en cada actuació
toca l’acordió i enamora els espectadors. Fins que arriba un dia que…

Moguda al cementiri – Jesús Ballaz i Eric Villa [I*** Bal]
En Sergi Espasa, en Robert Bastons i la Laia Oró estan convençuts que
l’enterramorts del cementiri de Molinars està ficat en negocis bruts. I aquest no
serà l’únic fet que els Tres Asos acabarant descobrint. Vols ajudar-los a destapar
els tripijocs de l’enterramorts? Fes de detectiu!!

Quan sigui gran – Georgina Segarra i Bernadette Cuxart [I793.9 Seg]
Tant si volen ser artistes com infermers o cuidadors del zoo... Un llibre carregat
de manualitats per explorar allò que els nens i nenes volen ser de grans:
construeix un micròfon, o una caixa enregistradora,el mapa del temps, un maletí
de veterinari o fes unes galetes. Quaranta professions diferents!

Niños superdotados – Amparo Acereda Extremiana [155.4 Ace]
Els nens superdotats pensen i sneten de manera diferents als demés. Ja des de
ben petits saben com mantenir l’atenció dels adults i distingir entre el bé i el
mal. Pressenten a més de l’alta capacitat intellectual una gran creativitat per la
qual cosa solen ser originals i flexibles.

MÚSICA – CINEMA – IMATGE
Argo – Ben Affleck

[DVD Arg]

Oscaritzada adaptació del llibre homònim obra de Tony Mendez i Matt Baglio que
parteix de l’ocupació de l’ambaixada dels EEUU a l’Iran l’any 1979. Coincidint amb
la revolució iraniana dels aiatollàs, el film se centra en la història de sis
personatges refugiats a l’ambaixada del Canadà.

Delta machine – Depeche mode

[CD 2.DEP 50]

Darrer treball dels nord-americans als que se’ls ha de reconèixer l’esforç per no
acomodar-se en un passat gloriós. Si ve no es tracta del seu millor disc, si que
aporta una atmosfera i algun tema que ens retrotrau als seus inicis, on colpien
amb discos com Construction time again (1983) o Some great reward (1984).

Sagittarius - Tokyo Sex Destruction

[CD 2.TOK 30]

Darrer treball dels vilanovins que presentaran en els principals festivals del país:
Primavera sound i Faraday. Probablement estem davant del millor treball de la
banda fins ara fruit de la seva maduresa musical i de la cohesió que li donen a les
seves principals influències: rock&roll, soul, psicodèlia, ritmes llatins,...

Aspectos de Wagner - Bryan Magee

[78(Wag) Mag]

En motiu del bicentenari del compositor alemany (1813–2013) l’editorial
Acantilado presenta aquesta edició revisada i actualitzada que, a més de les claus
biogràfiques essencials, ens aporta una cosa més rellevant: una explicació
racional a la turbulència emocional que ens provoca la seva música.

CÒMIC
Eres mi madre? – Alison Bechdel [Americà C Bec]
En aquesta novella gràfica Bechdel descriu la relació amb la seva mare, una
lectora voraç, amant de la música, apassionada actriu amateur i esposa infeliç per
l'homosexualitat del seu marit. Amb un estil commovedor alhora que agut,
Bechdel busca respostes a la seva infància en aquest recorregut per la seva vida.

El héroe. Vol 2 – David Rubín [Hispanoamericà C Rub]
Rubín acaba aquesta recreació de mite d’Heracles que li ha portat gairebé 4 anys
de feina i més de 550 pàgines dibuixades. En aquest volum Heracles i Megara es
casen i formen una família, però la deessa Hera torna a les seves vides per
provocar una tragèdia que porta el nostre heroi a la bogeria i la desesperació.

Juegos para morir – Jacques Tardi [Europeu C Tar]
En un suburbi marginal qualsevol uns nois juguen a ser criminals. Immersos en
un entorn de misèria, decideixen que ha arribat l'hora de cometre el primer acte
delictiu: l'homicidi d'una vella per fer-se amb les joies i fugir lluny d'un barri que
no els ofereix res. Amb tot, la vida criminal no és tan senzilla com esperaven.
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